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Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
  
(x) Professor Torben Spaak  
(ordförande) 

(x) Professor Johan Schelin 
(gruppsuppleant) 

(a) Professor Roger Persson Österman  
(vice ordförande)  

( ) Universitetslektor Andrea Sundstrand  
(gruppsuppleant)  

(x) Universitetslektor Elisabeth Ahlinder  
(a) Professor Laura Carlson   
(x) Universitetslektor Mia Carlsson, t.o.m. p. 7.  
(x) Universitetslektor Åsa Örnberg  
(x) Forskarstuderande Girion Blomdahl ( ) Forskarstuderande Algot Bengtsson 
(x) Juris studerande Helena Eriksson  ( ) Juris studerande Hanna Sahlin 

(gruppsuppleant) 
(x) Juris studerande Johan Alexandersson ( ) Juris studerande Ellinor Hedgren Rylander 

(gruppsuppleant) 
Deltagande fackliga representanter: ( ) vakant 
 
(x) närvarande via zoom-länk 
(a) anmält förhinder 
 
Övriga närvarande  
Utbildningsledare  
Catharina Sitte Durling 
Byrådirektör Clara Hallén 
Studierektorerna  
Annelie Gunnerstad, 
Viktoria Pettersson,  
Per Ahlin samt 
St. prefekt Jane Reichel  

Ersättare: ( ) vakant 
 
 
 
 

 
 
ÄRENDE 

  
 
ÅTGÄRD 

  
1. Utseende av justeringsperson. Beslutas utse universitetslektor Elisabeth Ahlin-

der.  
  
2. Fråga om fastställande av föredragnings- 
listan. 
 

Beslutas uppta ny p. 9, därefter fastställs föredrag-
ningslistan. 
 

3. Anmälan av  
  
a) utbildningsutskottets protokoll, 2020-06-03. Läggs till handlingarna.  
  
b) utbildningsutskottets delegationsprotokoll 
B2020-05-28– B2020-09-22.  

Läggs till handlingarna. 
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c) ordföranden informerar. Ordföranden informerar om: 
 

• att de kursutvecklingssamtal som 
skulle ägt rum i våras, nu pågår.  

 
• de pågående BUGA granskning-

arna, inom ramen för SU:s eget 
kvalitetssäkringssystem, som se-
nare kommer beslutas i områdes-
nämnden.  
 

• kort information om valprocessen 
som ägt rum i fakultet och deka-
nat.  

  
d) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledare Catharina Sitte Durling infor-

merar om:         
 
• att Rektor beslutat om en sexårig 

        granskningscykel för alla utbild- 
        ningar, oavsett nivå, istället för 
        den ursprungliga treårscykeln för 
        utbildningar på grund- och avan- 
        cerad nivå.             

 
• information om att AUTO-

gruppen genomfört en pilotstudie 
av ett automatiserat kursvärde-
ringssystem via Athena. Utfallet 
var i huvudsak positivt. Det blir 
frivilligt för institutionerna att an-
vända systemet. 

 
• att regeringen i budgetproposit-

ionen. skjuter till medel till uni-
versitet p g a pandemin. Juridiska  

                        fakulteten bedöms få medel 
                        inom de permanenta satsningarna 
                        på utbildningar med högt sök- 
                        tryck, inom tidsbegränsade  
                        satsningar för att öka antalet  
                        studenter på avancerad nivå samt 
                        för att främja ett livslångt lärande. 

  
e) studierektor informerar. • Ingenting nytt att rapportera.  
  
f) juridiska linjerådet informerar. • Ingenting nytt att rapportera.   
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BESLUTS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN  
  
4. Kvalitetssäkring av utbildning på grund och 
avancerad nivå – kursutvecklingssamtalen den  
28 september och 1 oktober 2020, rapporter och 
protokoll. Föredragande Torben Spaak 

 

  
4 a. Kursen Förvaltningsrätt med förvaltningspro-
cessrätt 21 högskolepoäng med kurskod JU208L 
(dnr SU FV-3.1.3-3975-20). 

Utbildningsutskottet beslutar att Juridiska in-
stitutionen senast 15 mars 2021 ska tillse att 
kursdokumentationen är ändrad i enlighet med 
anmärkningarna i protokollet.  
 
Antecknas att universitetslektor Åsa Örnberg 
inte deltar i beslutet.  

  
4 b. Kursen Rättsinformatik 6 högskolepoäng  
med kurskod JU225H (dnr SU FV-3.1.3-3976-20). 

Utbildningsutskottet beslutar att Juridiska in-
stitutionen senast 15 mars 2021 ska tillse att 
kursdokumentationen är ändrad i enlighet med 
anmärkningarna i protokollet.  

  
4 c. Kursen Examensarbete 30 högskolepoäng 
med kurskod JU105H (dnr SU FV-3.1.3-3977-20). 

Utbildningsutskottet beslutar att Juridiska in-
stitutionen senast 15 mars 2021 ska tillse att 
kursdokumentationen är ändrad i enlighet med 
anmärkningarna i protokollet.  
 
Antecknas att professor Johan Schelin inte deltar 
i beslutet.  

  
4 d. Kursen Allmän rättslära 9 högskolepoäng 
med kurskod JU226H (dnr SU FV-3.1.3-3978-20). 

Utbildningsutskottet beslutar att Juridiska in-
stitutionen senast 15 mars 2021 ska tillse att 
kursdokumentationen är ändrad i enlighet med 
anmärkningarna i protokollet.  
 
Antecknas att professor Torben Spaak inte deltar 
i beslutet.  

  
5. Formerna för det fortsatta arbetet med kursut-
vecklingssamtalen. Föredragande Catharina Sitte 
Durling 

Diskussion.  
 
Beslutas att kommande kursutvecklingssamtal 
ska inriktas mot magisterprogrammen.  
 
Utbildningsledaren Catharina Sitte Durling samt 
ordföranden Torben Spaak åtar sig att se över  
innehållet i granskningsprotokoll och -rapporter 
för att bl.a. anpassa dem till BUGA:s SU-
granskning.  
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6 a. Anhållan om nyinrättande av kurs samt fast-
ställande av kursplan för magisterkursen Miljö-
rättsliga metoder, teori och praktik, 15 högskole-
poäng, JU710M inom magister-programmet i  
Miljörätt, 60 högskolepoäng, JELLM (dnr SU  
FV-3.1.1-3768-20). Föredragande Annelie  
Gunnerstad 

Beslutas inrätta kursen samt fastställa kursplanen 
enligt bilaga 22. Antecknas att kursen ersätter 
JU708M. 
 

  
6 b. Anhållan om upphävande av kursplan för  
magisterkursen Miljörättsliga metoder, teori och 
praktik, 15 högskolepoäng, JU708M inom magis-
terprogrammet i Miljörätt, 60 högskolepoäng, 
JELLM (dnr SU FV-3.1.1-3768-20). Föredra-
gande Annelie Gunnerstad 

Beslutas att upphäva kursplanen. Antecknas att 
kursplanen har ersatts av JU710M. 

  
7. Begäran från Linjerådet om granskning  
av kursen Straffrätt, 15 högskolepoäng 
(dnr SU FV-1.1.9-3979-20).  
Föredragande Helena Eriksson. 

Diskussion.  
 
Utbildningsutskottet hänskjuter ärendet till in-
stitutionen och prefekten som har det formella 
ansvaret i aktuella ärendet.  

  
8. Fråga om ev. revidering av Riktlinjer för bevil-
jande av kvalitetshöjande åtgärder, 2015-11-04.  
Föredragande Clara Hallén 

Beslutas uppdra åt en arbetsgrupp bestående av 
ordföranden Torben Spaak, universitetslektor 
Åsa Örnberg, samt studierektor Per Ahlin att,  
till första sammanträdet med utbildningsutskottet 
VT21, inkomma med förslag till uppdaterade 
riktlinjer.   

  
9. Fråga om strategiska satsningar.  Utbildningsledare Catharina Sitte Durling  

informerar om att begreppet rörlig resurs ev.  
kommer att ersättas av ”strategiska satsningar”  
i fakultetsnämndens budget.  
 
Förslag finns på två strategiska satsningar från 
dekanus, professor Jessika van der Sluijs i  
fakultetsnämnden. Det första förslaget är att 
knyta medlen till studierektor Per Ahlins upp-
drag, att implementera rambeslutet och stödja 
projekt som syftar till att utveckla kritiskt tän-
kande i undervisning och examination. 
 
Det andra förslaget är att stödja projekt för  
att öka digitaliseringen av utbildningen.  
 
Utbildningsutskottet ställer sig positivt till  
båda förslagen på strategiska satsningar.  
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Vid protokollet  
  
  
  
                                                         
Clara Hallén  
  
  
  
Ordförande  
  
 Justeras 
  
  
Torben Spaak  
  
 Elisabeth Ahlinder 
  
  
  
  
 


